
Muistio 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Teams-kokouksesta  

Aika: 25.9.2020 klo 14-15.00 

Läsnä: Ahtiainen Veli-Matti (pj),  Hilden Sirkku, Hovi Henna, Liimatainen Helena, Löyttyjärvi Sara, Hahl-

Weckström Anita, Karjalainen Milja,  Lindberg Nina,  Manninen Marja, Karinen Mikko, Nevasaari Sirpa, 

Pajula Elina (siht),  Rosendahl Minna,  Saarivaara Johanna, Sivonen Tiina, Valjakka Tuija, Vesa Jarmo 

 

1. Järjestöjen sotemuutostuki-hankkeen tilannekatsaus 

- Työvaliokunta kokousti Sosten edustajien (Anne Knaapi ja Kiril Häyrinen) kanssa 24.9.2020 

SOPIMUS 

- sopimus on valmis, kokouksessa hiottiin vielä sopimuksen yksityiskohtia. 

- tarkistettiin allekirjoittajien tilanne 

- ohjausryhmässä on sopimusosapuolten edustajat 

- alueellisia vastuutahoja nimitetään sopimuksessa alueellisiksi järjestöiksi, mikä sisältää 

myös P-K Sotun 

- Soste muokkasi sopimuksen oman osionsa tavoitteita Stean neuvottelukunnalta tulleen 

palautteen pohjalta 

- sopimus tulee sopimuskumppaneille allekirjoitettavaksi sähköisellä allekirjoitusohjelmalla. 

HANKESUUNNITELMA 
- Käytiin läpi maakuntien hankesuunnitelmaosio, jota Soste piti hyvänä 
- Soste hakee 3 henkilötyövuotta kolmeen eri kokonaisuuteen eli yleisavustukseen ja 

kahteen Ak:hon. Kiril Häyrinen esitteli lyhyesti työntekijöiden työn sisältöjä neljän 
tavoitekohdan alla.   

- Sovittiin, että maakuntien hankesuunnitelman kokonaisuutta pidetään pohjana, johon 
Soste työstää omat osionsa.  

- Uudenmaan erillisosio liitetään kokonaisuuteen. 
- Steaan lähtee vain yksi yhteinen suunnitelma, joka laitetaan Steaan lisätietopyynnön 

kautta. Soste selvittää, milloin suunnitelman pitää olla valmis. 
- Aika suunnitelman yhteiseen käsittelyyn Sosten ja työvaliokunnan kanssa on 13.10 klo 9.00 
- Ennen suunnitelman lähettämistä Steaan, se tulee kommentoitavaksi neuvottelukunnalle. 

 

2. Neuvottelukunnan lausunto sotelakipaketista tiedoksi 

- sihteeri on syöttänyt liitteenä olleen lausunnon tiedot suoraan lausuntopalveluun. Pj tarkisti 

tekstit. 

- lausunnossa keskityttiin maakuntien järjestöjen rooliin ja asemaan. Pohjana käytettiin Sosten 

lausuntoa, jota maakunnallistettiin  sekä neuvottelukunnan jäseniltä tulleita kommentteja. 

 

3. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan nettisivut 

- kommentoitiin Styke-hankkeessa osa-aikaisena olevan Ari Harakan tekemiä ehdotuksia 

värimaailmaksi ja nettisivujen headeriksi. 



- eniten kannatusta sai ehdotus numero 4 ja siniharmaa väritys.  

- toivottiin, että voisi vielä kokeilla erilaisia fontteja. 

- toivottiin, että etusivulle linkitettäisiin Toimeksi.fi-kokonaisuus 

- toivottiin, että maakunnat voisivat kokonaisuuden omissa osioissa rakentaa oman näköisiä 

sisältöjä ja linkkejä. 

- työvaliokunta käsittelee seuraavat ehdotukset, antaa niistä palautetta ja laittaa sitten 

Neuvottelukunnan hyväksyttäväksi.  

 

Seuraavat kokoukset 

- työvaliokunta kokoontuu, kun Soste- aikataulut ovat selvät 

 

- Neuvottelukunta pitää sähköpostikokouksia: nettisivut, hankesuunnitelma 

- Neuvottelukunta kokoontuu Teams-kokouksena joulukuussa, kun Stea-päätökset ovat saapuneet 

- Tammikuussa järjestetään neuvottelukunnan live-tapaaminen 

 

Muistion kirjasi Elina Pajula 


